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IFRS 9 och SCF I Frågor och svar



Scandinavian 
Credit Fund I 
AB(publ)

vs Hedge Nordic Composite 
Index



Scandinavian Credit Fund I

5,82% 3,500 MSEK 5,500+ 100+ 5

Förvaltare Avgift Investerings rational

Fondstruktur
Kreditkommité

Årsavkastning Kapital under förvaltning Investerare i fonden Godkända krediter Utmärkelser

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand– NFF, SCFI,NDLF

Göran Zackrisson– NFF, SCFI, NDLF

• Investering i ledande “icke-bank” utlånare till 
nordiska små och medelstora bolag

• Årlig målavkastning på 6-8% netto efter avgifter
• Primärt seniort säkerställda lån till nordiska företag
• Konservativ förvaltning med fokus på nedsiderisk 

och säkerheter

• Lanserad 1 januari 2016
• ’Open Ended’ svensk AIF noterad på Nordic Growth

Market
• Månatlig likviditet och NAV
• Öppen för privata investerare, minsta investering 

SEK 100,000
• Denominerad i SEK



StrategiInvesteringar
● Primärt direktlån
● Använda derivat och skuld 

● Föredrar att vara enda utlånare
● Hög grad av kollateralisering (LTV < 75%)
● Föredrar säkerhet i “hard assets” 

Stark 
utlånings position

Villkor

Egen 
Originering

● Alltid flertal finansiella kovenanter

● Använder stort nätverk
● Inga krav på sponsor backed deals



Strategi

Due 
Diligence

● Intern/extern omfattande due
diligence

● Flerstegsprocess för utvärdering

● Hög grad av engagemang med 
låntagare 

● Grundlig portföljövervakning
● Dedikerad ”workout funktion” med 

bevisad kapacitet

Monitorering



Sharpe ratio



Avkastning sedan start



Korrelation med Index



Månatlig avkastning sedan start



Nordic Factoring Fund

6,16% 1000 MSEK 150,000+ 30.000 500+

Förvaltare Avgift Investerings rational

Fondstruktur
Kreditkommité

Årsavkastning Kapital under förvaltning Fakturor / år som säkerhet Rullande fakturor över tid Investerare i fonden

Fredrik Sjöstrand

Fredrik Sjöstrand– NFF, SCFI,NDLF

Göran Zackrisson– NFF, SCFI, NDLF

1,6% p.a
Performance fee 20% (SSVX90)



Strategi Investeringar
● Lån med fakturor
● Motpartsrisken

● Företrädesvis nordiska motparter
● Kreditvärdiga
● Genomsnittlig storlek 30,000  SEK

Fakturor

Villkor
● SEK & EUR Denominerad skuld
● Dokumentation enligt svensk lag



Strategi

Originering ● Jobba med fåtal utvalda 
orginerare och administratörer

● Nya affärer analyseras

● Dedikerad kreditsupport
● Kontinuelig operationell översynMonitorering



Fokus

Finansierar

Geografi

Branscher

Målgrupp

● Norden

● ESG Branschrestriktioner

● SME’s med starka motparter

● Factoring relaterade affärer
● Refinansiering av factoring portföljer



Avkastning Avkastning för 2019 tidigt 2020 
påverkad av cash drag

Prognosticerad avkastning i 
linje med uppsatta mål

Stabil avkastning med 
begränsad påverkan av Covid-19 



Försäkringsskydd

Kredit försäkring
Fakturafordringar kan köpas med eller utan regressrätt

Förmögenhetsbrotts-försäkring

Försäkringen omfattar även kreditförlust genom 
bedrägerier.



Denna presentation utgör inte ett erbjudande om eller uppmaning till något erbjudande att köpa eller teckna intressen i fonden till någon person eller enhet i någon 
jurisdiktion där sådant erbjudande eller uppmaning är olagligt. Inga åtgärder har vidtagits för att möjliggöra ett offentligt erbjudande av förlagslånen. 
Följaktligen får denna presentation inte användas i syfte och utgör inte ett erbjudande eller uppmaning av någon i någon jurisdiktion eller under några 
omständigheter där ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är tillåtet eller till någon person som det är olagligt att göra ett sådant erbjudande eller uppmaning. 
Det är ansvaret för alla personer som vill teckna obligationer att informera sig om och följa alla tillämpliga lagar och förordningar i relevanta jurisdiktioner. Blivande 
investerare bör informera sig om de rättsliga kraven och skattekonsekvenserna i länderna för deras medborgarskap, hemvist, hemvist och verksamhets ort med 
avseende på förvärv, innehav eller avyttring av intressen i fonden och eventuella valutarestriktioner. Potentiella investerare bör inte tolka innehållet i denna 
presentation som juridisk eller skatterådgivning. Denna presentation har endast upprättats i informationssyfte och bör inte ses som investeringsrådgivning eller ett 
erbjudande att köpa eller teckna andelar i fonden. 
Förvaltaren är fullt auktoriserad av Finansinspektionen (”FI”) som en alternativ investeringsfondförvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
(2013: 561), ”AIFM-lagen”) och implementerar den alternativa investeringen. Fondförvaltningsdirektivet (direktiv (2011/61 / EU)) (”AIFMD”) i svensk lag. Men förvaltaren 
har ännu inte lämnat in en anmälan till FI för att marknadsföra fonden enligt AIFM-lagen, och inga andra åtgärder har vidtagits med någon behörig myndighet i någon 
medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") (vardera en ”medlemsstat”) för att marknadsföra fonden inom EES.
Följaktligen har förvaltaren ännu inte tillåtelse att marknadsföra fonden till investerare i EES och potentiella investerare bör inte tolka innehållet i denna presentation 
som marknadsföring. Istället har denna presentation cirkulerats till ett litet antal vissa potentiella investerare endast för att utvärdera om det finns ett intresse att 
investera i fonden på sådana villkor som föreslås i denna presentation och för förvaltaren att avgöra om fonden ska upprättas. Prenumerationer på fonden 
accepteras inte förrän förvaltaren och / eller fonden (i tillämpliga fall) har erforderligt marknadsföringstillstånd i de jurisdiktioner där fonden kommer att 
marknadsföras. Eventuella framtida erbjudanden till någon EES-baserad investerare att investera i fonden förutsätter att förvaltaren har lämnat in en anmälan till FI 
om sin avsikt att marknadsföra fonden och det efterföljande passet av marknadsföringstillståndet till den medlemsstat där fonden har marknadsförs till relevant 
investerare. Således får denna presentation endast distribueras och intressen i fonden kan endast erbjudas eller placeras i en medlemsstat i den utsträckning att: (1) 
fonden tillåts marknadsföras till professionella investerare enligt definitionen i AIFM-lagen; eller (2) denna presentation kan på annat sätt fördelas lagligt och intressen 
på annat sätt lagligen kan erbjudas eller placeras i den medlemsstaten (inklusive på investerarens eget initiativ). 
Fonden är inte och kommer inte att vara en fondföretag enligt UCITS-direktivet (direktiv (2009/65 / EG)) ("UCITS-direktivet") (eller enligt något lokalt system som 
införlivar UCITS-direktivet i nationell lagstiftning). Denna presentation har inte registrerats eller godkänts av FI eller någon annan nationell behörig myndighet enligt 
Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). 
Följaktligen får denna presentation inte göras tillgänglig och inte heller får några intressen i fonden marknadsföras och erbjudas till försäljning inom EES, utom under 
omständigheter som inte kräver prospekt enligt prospektförordningen. Detta termblad får inte distribueras till eller göras tillgängligt för icke-professionella 
investerare inom EES.

Disclaimer


